
Apêndice H

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA REALIZADA COM A PROFESSORA FLÁVIA, DE
CIÊNCIAS [21 setembro 2009]

Pesquisadora: Bom, então, pra dar sequência ao trabalho, né, como eu te disse, eu estou
conversando com alguns professores, pelo menos um de cada área, português eu
conversei com as duas, né, a B... e a L..., mas estou conversando com pelo menos um
de cada área que é pra permitir depois eu fazer essa reflexão sobre as condições do
trabalho dos professores, né, eu também me incluo na escola, mas eu não posso ficar só
com a minha visão, então eu tenho que conversar com outros professores também,
então eu queria saber o seguinte, você está lecionando no ensino fundamental, não é?

Flávia [P_C]: É, no fundamental e médio

PESQUISADORA: Então é Ciência e Biologia, certo, quais são as dificuldades mais
frequentes que você percebe que os alunos apresentam, na sua matéria?

P_C: Na minha ma/ não, eu acho que não é matéria, eu acho que é interdisciplinar,
porque é leitura, interpretação, é aquela dificuldade básica que eles trazem do
fundamental, lá da quarta, da primeira, segunda, terceira, quarta série pro médio,
porque por exemplo, a gente que é de Ciências, trabalhar experimento não dá, então
você tem que trabalhar com texto, com interpretação visual, enfim, interpretação pra
tudo, leitura, debate, e eles têm grande dificuldade de interpretação, de passar do oral
pro escrito, eu acho que essa é a maior dificuldade

PESQUISADORA: Falar e depois expressar por escrito?

P_C: Isso, porque assim, a gente debate um tema, estamos debatendo, então agora
vamos passar pro papel, na hora de passar pro papel aí vem uma dificuldade enorme,
isto, noventa por cento da sala

PESQUISADORA: Noventa por cento dos alunos da sala...

P_C: Da sala

PESQUISADORA: ...apresentam essa dificuldade

P_C: Sim, eu vejo essa dificuldade praticamente em todos

PESQUISADORA: Você disse que trabalha muito com textos

P_C: Textos e figuras, né

PESQUISADORA: Ahm, ham

P_C: Porque assim, veio agora aqueles cadernos do aluno, e tem, uns vem textos,
outros eu tenho que imprimir da internet, que eles pedem acesso à internet, e levo pra
eles na sala de aula

PESQUISADORA: Hum, hum
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P_C: Porque a parte de experimentação teve que pular, porque não tem como fazer,
então assim, trago assim figuras, textos, às vezes o livro didático mesmo pra ver
figuras, pra mostrar, tal, e eles, uma dificuldade enorme de passar do oral pro escrito, a
gente debate, eles até às vezes sabem debater, sabem expor oralmente, mas na hora de
passar pro papel eles têm grande dificuldade

PESQUISADORA: Quando eles leem um texto ou observam uma figura, oralmente
eles demonstram que entenderam?

P_C: Alguns, não todos, mas aí já é mais fácil para, não é assim a maioria, a maioria eu
vejo a dificuldade de passar na hora de escrever, mas assim, falar, eu acho que se torna
mais fácil, mas a grande parte dos alunos consegue falar o que pensa, o que tá vendo,
discutir, debater, entendeu, oralmente, eu acho, na minha opinião, é mais fácil pra
maioria, não pra todos, mas grande parte, porque também tem aqueles alunos que você
dá prova oral, eles preferem não fazer, preferem ficar com nota vermelha, mas são
poucos

PESQUISADORA: Hum, hum, a dificuldade pra escrever é maior

P_C: É maior

PESQUISADORA: Entendi, por que você acha que eles têm essa dificuldade pra, aí eu
fiquei meio em dúvida se é mais dificuldade pra ler ou se é mais dificuldade pra
escrever, que você nota na sua matéria

P_C: Eu acho que uma coisa leva à outra, eu acho que a dificuldade deles de escrita é a
falta de leitura, eles não têm hábito de leitura, não tem, isso é geral

PESQUISADORA: Ah... as causas dessas dificuldades, então uma você já falou, falta
de hábito de leitura

P_C: Falta de hábito de leitura

PESQUISADORA: Alguma outra razão você acha que leva eles a ter tanta dificuldade
assim?

P_C: Eu acho assim, que eu vejo o aluno que tem dificuldade de conjugar verbos, de
acentuação, e é uma dificuldade que eles trazem porque não tiveram uma base boa,
então assim, como passa de ano, sabendo ou não sabendo, então eles vêm trazendo essa
dificuldade até o ensino médio, é uma coisa que passa de um ano pro outro, entendeu,
porque, ah, o aluno está presente, ele tenta fazer, então vamos levando, e assim vai

PESQUISADORA: Hum, hum, então dessas dificuldades que você mencionou, né, que
é dificuldade pra entender o que lê, né, até mais pra expressar por escrito aquilo que
entendeu, né, quais que você considera mais difícil de superar, pro aluno? O que é que
o professor fica batendo mais naquela tecla e fica, o que é mais difícil pra, você
percebe que alguns alunos em algumas dessas questões melhoram, ou não

P_C: Tem, tem uns que melhoram, aqueles alunos que realmente, eu acho que é
questão de interesse também do aluno

PESQUISADORA: Hum, hum
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P_C: O que falta bastante hoje em dia, a gente tem o interesse, não só deles, mas dos
pais em estar ajudando, então, no meio desse povo todo, da maioria, tem a minoria que
os pais vêm aqui, que eles entram no reforço, que eles tentam fazer em casa, então,
esses alunos acabam, você vê a evolução deles no passar do tempo, ainda mais a gente
que fica na escola três anos seguidos na mesma escola, vê a evolução do aluno

PESQUISADORA: Hum, hum

P_C: Agora, assim, isso é a minoria

PESQUISADORA: E normalmente esses são os que você observa que os pais
acompanham mais

P_C: É, eu acho que assim, os alunos que melhoram são aqueles que têm o
acompanhamento familiar junto, aqueles alunos que você vê que a mãe não aparece
aqui nunca, nem na reunião, nem em casos, só no extremo mesmo que a mãe, é aqueles
alunos que vão levando a dificuldade com o passar do tempo

PESQUISADORA: E pro aluno criar ou desenvolver esse hábito de leitura, que talvez,
você falou que uma coisa está ligada à outra, né

P_C: É, é a minha opinião

PESQUISADORA: Então, qual está sendo a dificuldade da escola pra desenvolver ou
criar no aluno, esse hábito? Ou será...

P_C: Eu acho que a escola quando o governo passa esses programas, esse ano ele deu a
proposta pra gente pronta, faz isso, é uma imposição pro professor, e pro aluno, impõe,
ó, lê isso, aí o aluno fala “poxa, não gosto desse livro”, então talvez assim, a imposição,
você vai ter que ler isso, você vai ter, dificulta pra eles porque aí eles enrolam, eles não
leem, eles leem uma página sim, outra não, você vê que não foi feita a leitura, então
talvez assim, se tivesse uma boa biblioteca e falar pra eles, escolha um livro pra poder
estar lendo, então a escolha foi deles, eu acho que essa escolha tem que ser feita por
eles também, você tem que mostrar o que é bacana estar lendo, e deixar ele escolher o
que ele vai ler, ele mostrar o que ele leu, e não impor

PESQUISADORA: Ah, interessante isso, e a escola, está com biblioteca agora?

P_C: A biblioteca estava em reforma desde o ano passado, agora é que a biblioteca
ficou pronta mas ainda não tem assim um acesso, por exemplo, pra poder trabalhar aqui
na escola não tem condições, o aluno vem, pega o livro, leva pra casa, depois devolve,
está sendo feito assim

PESQUISADORA: Eles podem fazer empréstimo?

P_C: Podem, a partir de agora, do mês passado, está sendo

PESQUISADORA: É, pra você, como professora de Ciências, em qual dessas áreas
que os alunos apresentam dificuldade é mais difícil de intervir?

P_C: Ai, eu acho assim, na hora que eu vou/ por exemplo, eu vou corrigir, “ah, você
escreveu errado, poderia ter colocado uma vírgula aqui”, “mas a senhora não é
professora de Língua Portuguesa!” Entendeu, então assim, “poxa, professora, a senhora
corrigiu a minha questão e saiu corrigindo os erros de português, isso não vale”
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escreveu errado, poderia ter colocado uma vírgula aqui”, “mas a senhora não é
professora de Língua Portuguesa!” Entendeu, então assim, “poxa, professora, a senhora
corrigiu a minha questão e saiu corrigindo os erros de português, isso não vale”

PESQUISADORA: Ah, então, os próprios alunos...

P_C: Eles têm uma resistência, entendeu, ah, não é de Língua Portuguesa, então,
porque assim, eu acho que eles estão habituados assim, o professor de português faz
isso, o de matemática, a interdisciplinaridade não está na cabecinha dos alunos ainda

PESQUISADORA: Hum, hum

P_C: Então quando eu vou corrigir, às vezes eles questionam, “ah, mas poxa, escrevi
assim porque eu estava com pressa, a senhora é de Ciências, não é de Língua
Portuguesa”, quer dizer, na minha matéria eles podem escrever errado, eles vão tentar
melhorar na matéria de Língua Portuguesa, entendeu

PESQUISADORA: Pelo menos é o que eles dizem que vão fazer, né?

P_C: É (risos)

PESQUISADORA: Então tem uma resistência dos alunos a você interferir na escrita
deles

P_C: Sim, leitura

PESQUISADORA: Na leitura também?

P_C: Na leitura também, você pede pro aluno ler alguma coisa, ele fala “ah, eu não,
pede pra outra pessoa”, entendeu, é sempre assim, leitura e escrita existe resistência, eu
acho, na minha matéria

PESQUISADORA: Hum, hum, e aí você trabalha bastante com textos, né

P_C: E eu acabo, assim não é forçando, mas aí você fala assim “e quem vai ler?”, você
pede pra outra pessoa, tem sempre, os mesmos alunos que leem, é os mesmos alunos,
então assim, sempre aqueles, por quê? Porque eu não falo “você é obrigado a ler”, né,
não vou obrigar ninguém a fazer o que não quer

PESQUISADORA: Entendi, é... quais são os materiais impressos que você está
utilizando no momento?

P_C: Eu tô usando o caderno do aluno, eu tô seguindo à risca, assim, o que o governo
mandou, é complicado no meu caso, o caderno do aluno da oitava série, eu acho que
veio um absurdo

PESQUISADORA: Como assim?

P_C: Ah, proposta assim, por exemplo, o material de Ciências, a proposta que o
governo mandou é totalmente diferente dos livros didáticos, a oitava série usa o livro
da quinta, a quinta usa o livro da oitava, não tem uma sequência, igual tinha antes, o
que que acontece, é... o caderno do aluno da oitava série, ele veio esse bimestre todinho
de experimentação, uma coisa assim que é praticamente impossível fazer na sala de
aula, porque precisa de espaço físico, de uma pia, de uma mesa extensa pra sentar todos
os alunos numa bancada, material, porque os alunos também não trazem, e a escola
também não tem disponível pra estar fazendo experimento, então assim, que que eu fiz,
peguei o que ele queria que os alunos aprendessem neste e tô desenvolvendo em forma
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de experimentação, uma coisa assim que é praticamente impossível fazer na sala de
aula, porque precisa de espaço físico, de uma pia, de uma mesa extensa pra sentar todos
os alunos numa bancada, material, porque os alunos também não trazem, e a escola
também não tem disponível pra estar fazendo experimento, então assim, que que eu fiz,
peguei o que ele queria que os alunos aprendessem neste e tô desenvolvendo em forma
de atividades, de textos, de imagens, usando de outra forma

PESQUISADORA: Aí esse material você busca onde?

P_C: Internet, eu busco na internet

PESQUISADORA: Você imprime e traz

P_C: Imprimo ou então o livro didático, busco no livro didático da escola, mesmo que
seja de séries diferentes, vou lá, busco imagens, levo os livros pra sala de aula, é assim
que eu tô fazendo

PESQUISADORA: Hum, hum, então basicamente são, é... materiais que você pesquisa
e imprime da internet e também de livros didáticos diversos de séries diferentes

P_C: Sim

PESQUISADORA: Você leva pra eles lerem e verem também

P_C: Hum, hum

PESQUISADORA: Está certo, assim, no dia a dia, quando você propõe uma atividade,
tem a ver com o que você falou antes, né, das dificuldades mais notáveis dos alunos,
né, mas quando você propõe uma atividade, você normalmente orienta pra eles como é
que se faz oralmente, ou você apresenta por escrito como que deve ser feita a atividade,
no enunciado, ou você faz as duas coisas, em que ordem?

P_C: As duas coisas, com certeza, porque é assim, tem salas em que eu falando
oralmente, vai tranquilamente, mesmo assim, sempre vai ter um aluno, a sequência do
que ele vai fazer, eu coloco por escrito, ou eu trago xerocado ou então eu passo na
lousa a sequência, porque sempre tem um ou outro aluno que se perde no caminhar da
atividade, então assim, eu começo explicando, por que que eu tô dando tal atividade,
explico a sequência da atividade e, ou, se eu trouxe xerocado, eu já distribuo pra todo
mundo, se não, é na lousa porque nem sempre dá pra gente tirar xerox pra todo mundo,
né

PESQUISADORA: São os professores que pagam, né?

P_C: São os professores que pagam, então não tem condições, então é na lousa, giz,
lousa e saliva, e assim vai

PESQUISADORA: Você explica e também passa por escrito...

P_C: Passo

PESQUISADORA: os passos, e você acha que eles entendem melhor quando você
explica oralmente ou a instrução por escrito pra eles esclarece melhor?
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P_C: Depende do aluno

PESQUISADORA: Depende do aluno?

P_C: Ah, eu acho que depende muito do aluno, por exemplo, na, eu tenho duas quintas
séries aqui, na quinta B, se eu não explicar, mesmo que eu dê por escrito, tem aluno
que não vai conseguir fazer, na quinta A é impossível qualquer coisa, por mais que eu
fale, eu fico assim, ó, faz fila, e eu vou atendendo um por um, porque nada dá certo,
nem por escrito, e nem, entendeu, a gente já fez reunião aqui com os pais por causa de
comportamento, interesse, mas olha

PESQUISADORA: Não consegue e nada dá certo porque eles fazem muito barulho?

P_C: A sala é super lotada, super lotada mesmo, e os alunos assim, é... não param de
falar, são extremamente falantes e educação assim, complicado

PESQUISADORA: Então eles não ouvem você explicando?

P_C: Eles ouvem, a gente chega a colocar, mas é a mesma coisa que eu não esteja
falando nada, às vezes fica todo mundo mudo olhando pra frente, mas (risos) você
terminou de falar, levanta a mãozinha e pergunta a mesma coisa que você falou, e você
tem que repetir novamente

PESQUISADORA: E o que está escrito eles também não vão ler e deduzir por eles o
que que é pra fazer?

P_C: Não

PESQUISADORA: Entendi, então vai depender do aluno

P_C: Do aluno, da sala, a gente tem salas ótimas aqui também, que você não precisa
falar duas vezes, eles pegam assim, mas enfim, depende

PESQUISADORA: Porque por exemplo, se é uma prova, né, tem os enunciados por
escrito o que eles têm que fazer, hoje eles fizeram um simulado, né

P_C: Sim

PESQUISADORA: Por exemplo, nesse tipo de prova que eles fizeram um simulado
hoje, que é semelhante ao Saresp, né

P_C: Hum, hum

PESQUISADORA: O professor não pode ficar explicando as questões

P_C: Foi o que a gente falou, aí quando começaram a fazer a prova, já levantaram a
mãozinha pra gente ir na carteira, “mas como que é isso daqui?”, você entendeu a
dificuldade (risos)

PESQUISADORA: Então lendo eles não entendem
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P_C: Não

PESQUISADORA: E eles sempre demonstram que eles não entenderam, assim,
perguntando?

P_C: Não, nem todos, tem alunos que entram mudos e saem mudos, e a gente sabe,
tenta ajudar mas é complicado porque você não sabe quando ele tem a dificuldade ou
não, não pergunta

PESQUISADORA: Como é que você percebe, desses que não demonstram?

P_C: Avaliação, eles entregam em branco

PESQUISADORA: Em branco?

P_C: Em branco, atividade de sala de aula, não faz

PESQUISADORA: Aí você já percebe que ele não está entendendo nada

P_C: É, não está entendendo

PESQUISADORA: Nossa, realmente mudam as escolas, os endereços, as salas de aula,
mas as coisas são muito, muito recorrentes, né, essas coisas que a gente ouve, é... aqui
eu não anotei, mas eu queria anotar, você dá aula há quantos anos já?

P_C: Onze anos, eu acho, vai fazer doze

PESQUISADORA: Onze anos, e você está dando aula só nessa escola aqui?

P_C: Vai fazer quatro anos que eu tô dando aula aqui

PESQUISADORA: Quatro anos aqui, bom, você tem relativamente um tempo médio
de magistério, que eu conversei com a B... que já tem bastante tempo, com a I... que
tem bastante tempo também, a L... também tem mais ou menos o mesmo tempo que
você, se você voltasse assim no mesmo, naquele momento em que você optou pelo
magistério, você faria a mesma escolha, seria professora?

P_C: Eu gosto de dar aula, eu só não gosto do, por exemplo, eu acho que nós somos
mal remunerados e somos mal atendidos com recursos pra escola, assim, meu trabalho
poderia ser muito mais bem desenvolvido se eu pudesse pegar uma carga horária
menor, me dedicar mais ao que eu faço e não ter problemas financeiros

PESQUISADORA: Hum, hum

P_C: Eu poderia ter uma, uma, um retorno dos alunos melhor e a minha atividade
poderia ser melhor desenvolvida se eu tivesse recursos pra desenvolver tudo que é
proposto pelo governo, eu acho que falta é isso

PESQUISADORA: Mais incentivo, né, pra fazer o trabalho

P_C: Porque o professor que pega 33 aulas, é impossível dele desenvolver assim, eu
tenho 33 aulas, mas me dedicar totalmente a todos esses alunos, porque é muito aluno,
pouco tempo, pouco recurso, e se eu não pego as 33, como que eu me viro
financeiramente?
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pouco tempo, pouco recurso, e se eu não pego as 33, como que eu me viro
financeiramente?

PESQUISADORA: Hum, hum

P_C: Entendeu?

PESQUISADORA: Então é uma situação bem complicada, né? Bom, tem mais alguma
coisa que você gostaria de comentar em relação ao dia a dia da sala de aula, as questões
que eu fiz

P_C: Não

PESQUISADORA: Não? Então está certo, te agradeço muito

P_C: Não sei se eu pude te ajudar, mas...

PESQUISADORA: Ah, ajudou muito
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